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No momento em que os nossos craques estiverem enfrentando seu primeiro desafio, no 
próximo dia 13, na Copa do Mundo na Alemanha, vai ser difícil os brasileiros desgrudarem o 
olho da telinha. Cientes de que é impossível separar seus empregados da paixão nacional, as 
companhias brasileiras estão se preparando para usar essa oportunidade para motivar e 
integrar suas equipes. Para tanto, não estão poupando esforços. A maioria alugou telões, 
comprou pipoca, camisetas, bandeiras e um arsenal de produtos verdes e amarelos.  
 
O laboratório Bristol-Myers Squibb até contratou a escola de samba paulista Vai Vai para 
animar a festa da firma se o hexa chegar. "Vamos ter decoração especial, comida, música e 
também a distribuição de camisetas da seleção", conta o presidente Mário Grieco. Só com 
ações relacionadas à Copa para seus mil empregados, o laboratório investiu R$ 50 mil. Como 
já possui programas como o "short friday", que dispensa os funcionários mais cedo na sexta-
feira para o fim de semana, a companhia estará liberando do serviço, tanto executivos como a 
turma da fábrica, quando o jogo for às 16 horas. "Nos outros horários a comemoração será 
aqui mesmo", diz.  
 
"As empresas devem usar esse momento para melhorar a sociabilização em vez de mandar os 
empregados para casa", diz Alberto Ogata, presidente da Associação Brasileira de Qualidade 
de Vida (ABQV). Ele conduziu uma pesquisa com 180 empresas, 54,5% com mais de 500 
funcionários, na qual 77,2% delas disseram estar dispensando seus funcionários para assistir 
aos jogos da Copa fora ou no próprio local de trabalho. Ela também mostrou que 27,2% 
estavam alugando telões para facilitar a vida de quem tiver que ficar na companhia durante as 
partidas do Brasil.  
 
Em algumas áreas onde parar é quase impossível, o jeito será criar condições no próprio local 
de trabalho para ninguém perder o jogo. A Atento, empresa de contact center, comprou 98 
televisores e alugará 35 telões, para que seus 54 mil empregados possam torcer pelo Brasil 
em suas 24 centrais de atendimento espalhadas pelo país. "Acreditamos que haverá uma 
queda de 80% no número de chamadas durante as partidas, mas mesmo assim 98% dos 
nossos empregados farão um esquema de revezamento", diz Luis Alcubierre, diretor de 
marketing da empresa.  
 
Para engajar seu efetivo, que é bem jovem, na faixa entre 18 e 24 anos, a Atento irá sortear 
35 dos novos televisores entre os próprios empregados. Também estará provendo um 
concurso de fotografia com o tema "país do futebol", cujos prêmios serão aparelhos de DVD, 
distribuídos no fim da competição. "Com essas medidas, queremos evitar que as pessoas 
faltem para assistir ao jogo em casa", diz o diretor.  
 
Na rede de farmácias, Droga Raia, os 2,2 mil funcionários das lojas- que também não podem 
parar na hora do jogo pois algumas áreas funcionam 24 horas- acompanharão os jogos do 
Brasil no trabalho. A companhia instalará televisores e manterá uma rádio interna transmitindo 
as partidas e programas especiais sobre a Copa. "Os boletins continuarão mesmo se o Brasil 
sair da disputa", diz Cristina Pipponzi, diretora de marketing. Já na matriz, o esquema de 
reuniões foi alterado. "Não adianta fazer reunião depois das partidas" explica. Para ela, é 
fundamental não ignorar o antes e o depois dos jogos. "É preciso um tempo de acomodação".  
 
Muitas empresas começaram a pensar na Copa muito antes da seleção colocar as chuteiras no 
gramado alemão. A fabricante sueca Sandvick, com 1, 2 mil funcionários no Brasil, desde o 
ano passado decidiu alinhar sua estratégia de comunicação interna ao futebol. "Fizemos uma 
alusão à seleção na hora de falar sobre atingir metas e conquistar resultados positivos e 
negativos, como se ela fosse o nosso espelho", explica Marcos Godoy, analista de recursos 
humanos . A intenção foi aproveitar o espírito de união da Copa para disseminar conceitos 
como trabalho em equipe e liderança. Mas na hora do jogo, a ordem é relaxar degustando mini 
pizza e cachorro quente em frente ao telão.  
 



A indústria farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim usou o tema Copa para comemorar os 50 
anos de Brasil. Desde o ano passado, estabeleceu como meta para seus empregados fazer 
suas vendas crescerem 1,5% no país. Com o objetivo foi cumprido, ela usou esta receita 
"extra" para financiar 50 passagens para a Alemanha. As viagens foram sorteadas entre seus 
mil empregados. Os contemplados irão passar duas semanas acompanhando os três jogos do 
Brasil "in loco". "Aproveitando a visita, eles conhecerão a nossa matriz", diz Felix Figols, diretor 
de relações institucionais da empresa. Mais um prêmio: no dia que o jogo for às 16 horas aqui 
no Brasil, todo mundo poderá ir embora.  
 
A empresa de "call center" EDS também atrelou o prêmio de ser dispensado na hora do jogo a 
metas de desempenho. Apenas 110 dos 3 mil operadores conseguiram a liberação. "Medimos o 
índice de produtividade em junho e vimos quantos empregados poderiam ser dispensados, 
depois medimos o rendimento de cada um", explica Daniel Demiceli, gerente de planejamento 
para a América Latina. Os que ficarem no serviço assistirão às partidas no telão. "Temos 
clientes nos Estados Unidos e em outras regiões, então não podemos parar", diz.  
 
O grupo SulAmérica decidiu agregar a solidariedade ao espírito de união proporcionado pela 
Copa. Foi criado um programa chamado "torcida solidária" para arrecadar alimentos para 110 
instituições de caridade até o fim da participação do Brasil na competição. "São mais de cinco 
mil funcionários formando equipes em todo o país", comemora Maria Helena Monteiro, vice-
presidente de recursos humanos e administração. Para estimular os funcionários a 
participarem, a companhia trocou dois quilos de alimento por camisetas da seleção. O grupo 
que arrecadar mais comida ganhará uma taça de campeão de doações, uma réplica da usada 
na Copa. "A intenção é melhorar o clima interno e também a noção de responsabilidade 
social", diz a diretora.  
 
Na SulAmérica quem for assistir ao jogo em casa, quando a partida for às 16 horas, trocará a 
hora do almoço por 15 minutos de lanche. No caso do jogo ser mais cedo, terá 15 minutos 
após o término da partida para voltar à companhia. Na Spress Informática, de Belo Horizonte, 
com 170 funcionários, para que ninguém tenha que correr para reassumir seu posto após o 
jogo, a empresa estendeu a festa dos funcionários aos familiares. "Nos últimos meses 
contratamos muita gente nova, esse é um bom momento para que eles se integrem ao grupo", 
diz Luciana Soares, gerente de marketing e comunicação da empresa. As salas de treinamento 
foram reformadas para abrigar melhor as esposas, maridos e filhos durante a Copa.  
 
Na festa da Spress não faltará nem a cerveja. "Estamos acostumados a confraternizações, 
temos essa experiência em nossa cultura", justifica Luciana. "Os funcionários mais antigos 
mantém a postura e procuram passar isso aos demais". Lá, segundo ela, todo mundo bebe, se 
diverte e respeita os níveis hierárquicos.  
 
A consultora de carreira, Karin Parodi, do Career Center, acredita que na hora da Copa, a dica 
para não errar na medida diante dos colegas é observar o comportamento da organização. "É 
preciso sensibilidade para entender como as coisas funcionam", diz. Dependendo da 
companhia, os executivos e o pessoal do chão de fábrica podem estar acostumados a interagir 
e a união dos dois grupos não trará maiores problemas. Em outros lugares, no entanto, querer 
juntar todos em um único ambiente, segundo a consultora, pode gerar um certo 
constrangimento, principalmente, na hora de soltar aquele grito de gol.  
 
O presidente da ABQV, Alberto Onaga, acredita também que as empresas precisam tomar 
ainda o cuidado de dosar seu ufanismo. "Obrigar os empregados a usarem uniformes da Copa, 
bonés ou instalar bandeiras demais, pode ser um comportamento exagerado e artificial", diz. 
Quem errar na dose, poderá criar um clima de frustração muito grande se o Brasil não chegar 
à final. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jun. 2005, Eu & Carreira, p. D6. 


